Joe Eklöf

Min morfar och jag
En biografi kan man tycka

Granngården
Kvedby arrenderades då av mormors
bror Kalle Åkerman. När de skaffade en ny hund
döpte Kalles dotter Gun hunden till
Magda. När min
moster Magda fick
höra detta döpte
hon Kjestas nya
hund till Gunda.
När man är två år
har man inga egna
minnen av sin uppväxt. Dessa kom
några år senare.
Jag och Gunda. I bakgrunden garaget,
Det är alltså att ty
som brann ner i slutet av 1940-talet
sig till vad andra
har berättat och vad man kan se på olika fotografier.
I Kappstasjön, en kilometer från Kjesta, badade man.
Morfar badade aldrig, men han fiskade i stället genom att
lägga ut nät i sjön då och då. Hur han klarade av att lägga ut
nät och sedan vittja dem alldeles ensam var ett konststycke.
När morsan flera år senare la ut eller vittjade nät hade hon
alltid min styvfar eller mig med sig för att ro.
Jag vet inte om jag kanske var ett år, när familjen var till
Kjesta på besök. Min moster Magda följde med oss den
gången.
Det var varmt och man beslöt att gå till Kappstasjön för
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att bada. Dick och Lilian följde med. Min pappa badade
inte. I stället lånade han morfars eka där han och jag höll
till när de andra badade. Magda hade någonstans hört eller
läst, att väldigt små barn kunde klara sig i och under vattnet
och börja simma rent instinktivt.
Det var väldigt långgrunt i den så kallade badviken.
Magda gick fram till ekan och tog tag i mig för att pröva
hur min simkunnighet var utvecklad. Hon släppte ner mig
i vattnet vid sidan av ekan.
Gunda hade följt med oss till sjön och gick i vattnet närmast stranden. När hon såg vad Magda gjorde sprang hon
direkt fram mot mig och simmade sista metern. Där högg
hon tag i min ena arm innan någon av de vuxna personerna
hann reagera. Gunda drog snabbt upp mig på fast mark.
När morsan tittade på min arm så syntes inte ett enda märke efter Gundas tänder.
Om jag kunde simma eller ej hann aldrig någon kontrollera, men jag höll tydligen andan i vattnet i alla fall. Den
här händelsen berättade morsan för mig många år senare.
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